ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK V NÁSTROJI TENDER ARENA
školení pro zadavatele veřejných zakázek (nakupující)

 CO JE TENDER ARENA?

 CENA

Elektronický nástroj Tender arena je webová aplikace
pro realizaci elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek – slouží mj. k uveřejňování
informací a dokumentů, k elektronické komunikaci
s dodavateli včetně příjmu nabídek, či k realizaci
elektronických aukcí. Nástroj Tender arena je
certifikovaný podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

2.950,- Kč za osobu (cena bez DPH 21%)

Více informací naleznete na webu tendersystems.cz.

 TERMÍNY A PŘIHLAŠOVÁNÍ

 ČEHO SE BUDE ŠKOLENÍ TÝKAT?

Termíny konání, online přihlašovací formulář a storno
podmínky naleznete na webu tendersystems.cz.

Cílem školení je seznámit účastníky s legislativou,
aktuálními trendy a postupy souvisejícími
s elektronickým zadáváním veřejných zakázek v ČR.
Hlavní část je věnována realizaci postupů
elektronického zadávání v nástroji Tender arena.
 PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO?
Zadavatelům veřejných zakázek (nakupujícím), kteří
elektronický nástroj Tender arena používají, či jeho
používání zvažují. Určeno je i pro začátečníky, avšak
se základní znalostí problematiky veřejných zakázek.

8:30 – 10:00 PRVNÍ BLOK
 úvod k legislativě elektronického zadávání

Cena zahrnuje studijní materiály, občerstvení a
certifikát o absolvování.
 MÍSTO KONÁNÍ
Kongresové centrum Vavruška (Palác Charitas),
Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha 2

Po zpracování přihlašovacího formuláře Vám bude
doručen e-mail s potvrzením registrace na školení.
 LEKTOR
Ing. Pavel Antonín Eger
 KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Dana Vinzensová
tel.: +420 212 241 545
e-mail: dana.vinzensova@tendersystems.cz

10:15 – 11:45 DRUHÝ BLOK
 realizace povinných elektronických úkonů

 aktuální metodická a výkladová praxe

v zadávacím řízení (uveřejňování, elektronická

 technické informace o nástroji Tender arena

komunikace včetně příjmu šifrovaných nabídek)

 základní ovládací prvky a funkcionality
 novinky v Tender areně 2021 - 2022

 evidence a uveřejňování zakázek malého rozsahu
10:00 – 10:15 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

 automatické hodnocení nabídek
11:45 – 12:30 TŘETÍ BLOK
 diskuze a dotazy účastníků
 možnost individuální konzultace
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